
 

 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I 

► Podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské  

a matematické gramotnosti 

► Podporovat kvalitnější vzdělávání žáků 

ohrožených školním neúspěchem 

► Podporovat osobnostně sociální a profesní rozvoj 

pedagogů 

► Podporovat spolupráci s rodiči 

► Podporovat spolupráci pedagogů v rámci jedné 

školy i z různých škol 

 

Podpora žáků se zdravotním postižením I 

(Implementace APIV) 

 Možnost začleňování dětí a žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami do běžných škol  

 Maximální rozvoj dětí a žáků se SVP kterým škola 

zajistí vhodné podmínky pro vzdělávání 

 Podpora pedagogických pracovníků formou síťování 

se zkušenými kolegy 

 Vznik a šíření metodických materiálů 

 

Co je cílem výzev podporujících speciální 

základní školy? 

 Speciální základní školy na celém území České republiky 

včetně hl. města Prahy, které jsou zřízené podle § 16 odst. 

9 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). 

Kdo může o dotaci mimo jiné zažádat? 

 

Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – Šablony pro 

MŠ a ZŠ I 

► Alokace výzvy: 4,5 mld. Kč 

 minimální rozsah projektu: 200 000 Kč 

 maximální výše finanční podpory na školu: 

200 000 Kč + (počet žáků školy x 2 200 Kč) 

 zároveň nesmí být vyšší než 5 mil. Kč 

 

Podpora žáků se zdravotním postižením I 

(Implementace APIV) 

 Alokace výzvy: 300 mil. Kč 

 minimální rozsah projektu: 5 mil. Kč 

 maximální rozsah projektu: 25 mil. Kč 
 

 

Míra spolufinancování u obou výzev 

pro speciální základní školy – 0 % 

 

► Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I – Výzva č. 

02_16_022 a 02_16_023 

 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace 

APIV) – Výzva č. 02_16_37 

 

 

 

Ze kterých výzev mohou speciální základní 

školy získat dotaci? 

 Děti a žáci se speciálními vzdělávacími 

potřebami (SVP) 

 Děti a žáci ohrožení syndromem CAN 

 Rodiče  

 Pedagogičtí pracovníci  

 Veřejnost  

Podpora základních škol  

zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona 

z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014–2020 
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

Jaká je výše finanční podpory? 

 

Jaké jsou nejvýznamnější cílové skupiny? 



  

 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného 
vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I 

► Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP 

v rozsahu 16 / 32 / 56 / 80 hodin (ve variantách: 

čtenářská nebo matematická gramotnost, cizí jazyky, 

mentoring) 

► Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ  

► Sdílení zkušeností pedagogů z různých ZŠ 

prostřednictvím vzájemných návštěv 

► Tandemová výuka na ZŠ 

► Nové metody ve výuce na ZŠ  

► Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

► Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

► Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

► Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním 

neúspěchem 

► Odborně zaměřená tematická setkávání  

a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 
 

Podpora žáků se zdravotním postižením I  
(Implementace APIV)  

 Centra kolegiální podpory: 

o vzájemné učení škol a pedagogů v zavádění  

a rozvoji inkluzivního vzdělávání 

o šíření metodických materiálů 

o síťování a předávání zkušeností dobré praxe 

 Teoretická i praktická příprava žáků se SVP  

na přechod do pracovního prostředí 

 Spolupráce různých stupňů uměleckého vzdělávání  

při začleňování dětí a žáků se SVP do výuky 

 Rodičovská fóra 

 Inovativní přístupy vedoucí k začleňování žáků  

se SVP do výuky 

 Nákup nezbytných pomůcek nad rámec nároku, které 

povedou k maximálnímu rozvoji potenciálu dítěte  

a žáka se SVP 

 Tuzemské i zahraniční pracovní stáže pro pedagogy 

pracující s cílovou skupinou 

 Osvěta na podporu inkluzivního vzdělávání 

 

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím  

IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz).  

Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I: od 23. 6. 

2016 do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí 

Řídicího orgánu, nejpozději však do 30. 6. 2017. 

Podpora žáků se zdravotním postižením I 

(Implementace APIV): od 9. 8. do 2. 12. 2016. 

 

Jak a kdy si zažádat? 

Bezplatné konzultace k výzvě Podpora škol 

formou projektů zjednodušeného vykazování 

– Šablony pro MŠ a ZŠ I poskytuje: 

► Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy: Sekce operačních 

programů – Odbor administrace 

zjednodušených projektů; přehled 

kontaktních osob a další informace o výzvě: 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-

1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-

podpora-skol-formou-projektu 

► Národní institut dalšího vzdělávání 

(NIDV): http://nidv.cz/cs/projekty/projekty-

esf/srp/kontakty.ep/   
► Místní akční skupiny (MAS): 

http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/06/k

ontakty-manažeři-MAS.pdf  
 

Více informací k výzvě Podpora žáků  

se zdravotním postižením I (Implementace 

APIV): http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-

1/vyzva-c-02-16-37-podpora-zaku-se-

zdravotnim-postizenim-i 

 Kontaktní osobou je Mgr. Jakub Krátký 

(jakub.kratky@msmt.cz), Odbor řízení OP, 

Sekce operačních programů, Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy.  

  

 
 

Kde nalézt další informace a kdo dotaci 

poskytuje? 

 

 

 

Podpora základních škol 

 zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona  

z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014–2020 
 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaké aktivity jsou ve speciálních základních 

školách podporovány? 
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